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Principe dos Observadores - Charles Darwin,

Heroi da Ciencia - Ernst Hackel

Fritz Muller viveu os primordios da ciencia

biologica moderna. Foi um naturalista, no sentido

amplo da palavra, tendo se dedicado a inumeros te-

mas nos campos da zoologia e da botanica, princi-

palmente sob aspectos biologicos, ecologicos,

anatomicos e evolutivos. Formado em Filosofia

(area a que se destinavam os interessados em His-

toria Natural) e em Medicina na Alemanha, viveu

45 anos no leste do estado de Santa Catarina, sul

do Brasil, ate o final de sua vida. Distante do mun-

do europeu, onde se localizavam as grandes insti-

tutes de pesquisa cientifica e se desenrolavam os

grandes debates da ciencia no seculo XIX, isolado

na nova terra que elegeu por patria e laboratorio

natural, investigou temas da natureza brasileira e

edificou notavel obra cientifica, de interesse mun-

dial, nao apenas no interesse proprio, como tam-

bem para atender aos inumeros naturalistas, que a

ele recorriam para obter variadas informacoes.

"Entornotogo especializado em cupins. Rua Loefgren, 1543, apto. 104, 040<

032 Sao Paulo, SP - BRASIL - e-mail: lrfontes@uol.com.br
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Correspondeu-se e ofereceu valiosas contribuic^es, na forma de detalha-

das observacoes colhidas na natureza brasileira e minudenciadas em longas

cartas dirigidas aos naturalistas da epoca, incluindo grandes nomes como

Charles Darwin e Ernst Hackel, entre varios outros. Seu unico e excelente

livro, Fur Da/win (1864), projetou-o na ciencia mundial, onde seu nome ja

era reverenciado,

^-'-^^1^1^ como o primeiro

naturalista a testar

no campo, em lon-

ga serie de observa-

nces realizadas com
crustaceos mari-

nhos do litoral

catarinense, a pro-

posicjio de Darwin

sobre a evolucao

das especies,

longamente expla-

nada ha apenas 5

anos (1859) no

magnifico livro, On

the origin oj species by

means of naInred

selection, or the

preservation oj

favoured races in the

struggle for life.
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Figura 1 : Fritz Muller

em 1886. Ate o final

da vida, foi um
estudioso incansavel

de animais e plantas

do leste catarinense.
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O isolamento geografico, a bela natureza brasileira e a vida rude de
simples colono, no local que elegeu por morada, atual cidade de Blumenau,
seguramente aquietaram-lhe o espirito, em desalinho com o conservadorismo
religioso dogmatico e com os resquicios do feudalismo que dominavam o
cenario politico e social alemao. Tambem despertaram no sabio toda a ple-

nitude de sua capacidade de observar, interpretar e documentar a fauna e a
flora das matas, dos rios e do mar. As frases de Ihering 1

, com as quais os
autores posteriores sao Concordes, recordam alguns aspectos de sua perso-

nalidade vibrante e exemplar.

Na construct de sua monumental obra cientifica, Fritz Miiller foi

verdadeiramente altruista,

... jamais um naturalista verdadeiramente aplicado se dirigiu a Miillerpedin-

do-lhe infirmafoes on materialspara estudos das matas de Blumenau sem que tivesse

oblido o que era posswel conseguir. ... (p. 23)

trabalhador quase incognito,

... Quase excessivamente gostava Miiller defa^er desaparecer sua pessoa por
detrds dos resultados do sen trabalho. ... (p. 24)

incansavel,

... vivendo na abundancia das rique^as tropicals, por tantos anos, dia a dia

trabalhava com uma constancia sempre incansavel e urn mtusiasmo sempre novo. ... (p.

24)

observador minucioso,

... A observafdo era o sm trabalho mais querido, e ele a exercia diariamente ...

Jamais gostara defa^er trabalhos literdrios extensos e que o impedissem de observar ...

(p. 24)

e mesmo dispondo de recursos materials escassos, embora ate dema-
siados para complementar o que colhia da natureza catarinense com seu

extraordinario senso de observacao e inteligencia,

... Se se realtor urn dia o sonho de uma estafdo cientificano Brasil meridional,

o retrato do gabinete de Fritt^ Miiller merece ser all colocado para sempre afim de

incitar ainda outros a trabalharem incansavelmente tambem com meios pequenos. ...

(p. 25, citando um autor cujo nome nao foi revelado no texto)

edificou uma obra maravilhosa, escnta em tinta indelevel nos anais

da ciencia mundial.
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Figuia 2: Pagina de rosto do livro FurDarwin. Exemplar da bMoteca de L. R. Pontes.
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... um heroi da ciencia, o modelo do modusto sdbio que ndo trabalha para

ganharforluna e considera^do, mas por gosto de estudos e observapes e pela satisfafdo

orgulhosa que o dnimo sente quando Ihe e dado kvantar cm um on outro ponto o veu

que oculta d nossa vista os misterios admirdveis da nature^a. (p. 29)

Flnalmente, para resumir a vida do grande homem e dentista,

reprisamos a frase2 da epigrafe de sua tese de doutorado sobre sanguessu-

gas, na Alemanha, e repetida no seu livro Fur Darwin:

Caeterum, nullms in verba jurans, aliorum inventa consarcinare haud

institui; quae ipse quaesivi, reperi, repetitis vicibus diversoque tempore

observavi propono.

"Alias, o que exponho, sem jurar nas palavras de ninguem, e sem com-
pilar as descobertas de outrem, e o que eu mesmo investiguei, achei e ob-

servei por diversas vezes e em diverso tempo."

Nao foi por acaso que Charles Darwin o designou Principe dos Obser-

vations. Efetivamente, ... o sdbio estd autori^ado a enganar-se nas suas interprela-

pes dos fatos, ndo na observafio dessesfatos
2
'. Fritz Muller trouxe a luz tal mime-

ro de fatos importantes, colhidos na fauna e na flora brasileiras e tao

acuradamente estudados, que contribulram para consolidar a zoologia e a

botanica como grandes especialidades dentro das ciencias biologkas.

A OBRA TERMITOLOGICA DE FRITZ MULLER

Fritz Muller foi o primeiro a desbravar inumeros grupos zoologicos e

botanicos em nosso pais, realizando estudos vastos e profimdos, nos limi-

tes do conhecimento cientifico da segunda metade do seculo XIX. Sua cu-

riosidade, ao que parece, nao encontrava limites e a tudo estudava com
determinacao, ate sentir esgotar o que a natureza lhe podia oferecer. Assim,

apos uma bem sucedida carreira no estudo cientifico dos crustaceos man-

nhos, depois de ter publicado o Fur Darwin e se envolver nas questoes

evolutivas, que no terreno cientifico e religioso efervesclam a sociedade

europeia, o naturalista iniciou sua longa serie de publicacoes entomologicas

pelos cupins.

FrkzMuller foi o primeiro termitologo de nosso pais. Nao apenas por

estudar "algo" sobre os nossos cupins ou por publicar uma notinha pionei-

ra, sobre nossas especies, mas por apresentar quatro longos textos sobre
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Figura 3:Desenhos coloridos feitos porFrkzMuller para ilustrar a palestra que deu na

Kulturvmin (Clube da Cultura) em 8 de outubro de 1871.
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diversos^aspectos da biologia e anatomia do inseto. Atualizado na produ-
cao literaria e correspondendo-se com Hermann August Hagen, ele contou
com a excelente monografia4 dos cupins, desse autor, publicada em quatro
partes entre 1855 e 1860 e que representou uma excelente sintese do co
nhecimento termitologico mundial. Porem, devemos consignar que urn sem
numero de duvidas ainda pairavam sobre os cupins: seriam todos sociais?

como se organizava a sociedade? e o polimorfismo? os ninhos? Eram mui-
tos os misterios, e coube a Fritz Miiller o merito de revelar ao mundo inii-

meras facetas da historia natural do inseto, com sua minuciosa investigacao
da fauna termitica do leste de Santa Catarina.

O interesse de Fritz Miiller pelos cupins tambem deve ter despertado
a curiosidade dos colonos da pequena aldeia em que residia e dos habitan-
tes dos arredores. Tanto que ele ilustrou sua palestra na Kulturverein (Clube
da Cultura), ministrada em 8 de outubro de 1871, com uma prancha con-
tendo desenhos coloridos de sua autoria, cuja motivacao esclarece em car-

ta redigida no dia seguinte ao seu irmao Hermann Miiller, residente em
Lippstadt, na Alemanha (traducao de Cezar Zillig

5
): ... a pequena dissertafdo

de c/who popular sobre os cupins, aJim de chamar a atencao de mens conhecidos sobre

estes inselos e para que eles ncio estranhassem quando, durante uma de minhas excur-

soes, eu sem maiores explicates pedissepara que me dessem urn machado e me permi-

tissem adentrar suas terras na cap de cupins. Amanha e depois de amanhdprekndo
fa^er uma destas excursoes para o ribeirdo do Encano ... Os desenhos ncio tern as
pretensoes da exatidcio cienlijica; eles devem apenas ilustrar os hdbitos dos diferentes

soldados. Mais tarde, ele receberia cupinzeiros para estudo, como ninhos
subterraneos de Procornitermes lespesii, coletados durante o preparo da terra

pelos agricultores locais.

A obra termitologica de Fritz Miiller foi publicada principalmente em
1873 no periodico alemao Jenaische ZeitscbrififurMedian undNatutwissenschaft,
em quatro artigos pioneiros, verdadeiros tratados de historia natural. Antes
houve uma breve nota apresentada na Secao de Entomologia de 26 de
Janeiro de 1870 da Sociedade de Historia Natural de Boston, e publicada
por intermedio do Dr. Hagen nos Proceedings da Sociedade; depois segui-

ram-se quatro pequenos artigos, dando conta de novas descobertas. Os
quatro artigos de 1873 sao longos, densos em informacoes e desvelaram
inumeros fatos da vida dos cupins, atualmente citados nos textos devota-
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dos ao inseto. Em realidade, nem se credita a informacao original a Fritz

Miiller, ou porque a historia da descoberta perdeu-se no tempo e esse co-

nhecimento pioneiro e usado como se fosse de dominio publico, desobri-

gando-se o usuario de citar o autor da descoberta, ou porque os artigos

originais estao publicados em alemao, em periodico cientifico da decada de

1870 (disponivel em pouquissimas bibliotecas), e, a bem da verdade, tam-

bem aqui como alhures, muito cientista atual cultiva certa preguica para

obter e consultar os textos antigos, ou deliberada vontade de se afamar

com a descoberta alheia6 . Alias, temos visto artigos que dao conta do pri-

meiro relato ou primeira descoberta de urn ou outro dado sobre a anatomia e

biologia de determinada especie de cupim, que em realidade ja sao conhe-

cidos desde 1873, por obra do nosso muito competente e modesto Fritz

Miiller ...

Sao estes os quatro artigos pioneiros sobre os cupins, os quais opor-

tunamente terao a sua versao completa publicada em lingua portuguesa:

1 - Contribuicao ao conhecimento dos cupins. I. Os orgaos se-

xuais dos soldados de Calotermes

Muller, F. M, 1873. Beitrage zur Kentniss dcr Termiten. I. Die

Geschlechtstheile der Soldaten von Calotermes. Jenaische Zeitscbrift

fur Med. Naturwiss. 7: 333-340, 2 pi. (XIX-XX). [Re-publicado, p. 432-

437 in Moller, A, 1915. Fritz Miiller. "Werke, Briefe und Leben. Text-

Abteilung 1: Arbeiten aus den Jahrcn 1844-1879. Gustav Fischer, Jena,

800 p. Pranchas XXXVIH-XXXIX wMoller, A., 1915. ibidem. Atlas. Gustav

Fischer, Jena, 85 pi.]

Na epoca, discutia-se a possivel ocorrencia dos dois sexos nas castas

nao reprodutoras, do soldado e do operario. Lespes havia demonstrado esse

fato formidavel em Reticulitermes lucifugus, porem Hagen fora mal-sucedido

ao investigar o tema em outros cupins, e Gerstacker considerava "dificil de

acreditar" que tal fenomeno pudesse suceder nos cupins. Neste artigo, Fntz

Muller demonstrou que o fenomeno e real, ao descrever minuciosamente a

morfologia externa do abdome terminal e a anatomia dos orgaos sexuais

internos, estes com ilustracoes magnificas, de soldados machos e soldados
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femeas de tres especies de calotermitideos: Glyptotermes canellae, Rugitermes

nodulosus e Rugitermes rugosiis.

2 - Contribuicao ao conhecimento dos cupins. II. As habita-

coes dos nossos cupins

Mi'iller, R M., 1873. Beitrage zur Kentniss der Termiten. II. Die

"Wohnungcn unserer Termiten. Jenaische Zeitschrift fur Med,
Naturwiss. 7: 341-358. [Re-publicado, p. 438-452 z*M6Uer, A., 1915. Fritz

Miiller. Werke, Briefe und Leben, Text-Abteilung 1: Arbeiten aus den

Jaliren 1844-1879. Gustav Fischer, jena, 800 p.]

Fritz Miiller descreve padroes de ninhos, materials de construcao,

dinamica da sua modelagem interna e comporramento construtivo de vari-

os cupins. E fato que o ninho dos calotermitideos se restringe a escavacoes

na madeira. Os ninhos cartonados sao construidos com excremento, mas

os locais danilicados sao emergencialmente remendados tambem com
regurgitado e iragmentos do proprio ninho. Rainhas tambem existem nos

ninhos arboncolas e, se ate entao nao se as encontraram nesses ninhos, e

porque "requer-se maior habilidade na conducao do machado do que natu-

ralistas viajantes costumam ter", para as encontrar na parte do ninho rema-

nescente no tronco suporte. E ainda tres relatos magnificos merecem des-

taque: (l) existem cupins verdadeiramente destituidos da casta do soldado,

sendo Anoplotermes pacifism uma especie comum na regiao; (2) a variedade

de formatos dos ninhos epigeos de Anoplotermes padfims, bem como sua

grande abundancia, e urn fenomeno notavel nas matas de restinga de Joinville

— esse parece ser um estudo pioneiro sobre matas de restinga ou jundus,

fato que ate a atualidade segue despercebido dos estudiosos desse tipo de

vegetacao; (3) os ninhos subterraneos de Procornitermes kspem, na forma de

um cilindro grosso e do tipo policalico ou composto (isto e, cada ninho se

compoe de varias unidades, ligadas entre si), apresentam um padrao cons-

trutivo muito elaborado, que foi minuciosamente descrito e ilustrado no

artigo.

32 BLUMENAU EM CADERNOS - Tomo XLVffl - N.05/06 - Maio / Junho - 2007

12.

*&Am-

J.'ig. U.

I.

} 3 ;-

; J

:»T .:•;

*#i

Figura 4: tra?o preciso e abeleza graficadas ilustra^oes preparadasporFritz Miillerpodem

ser avaliadas nesta coletanea, obtida de seus diversos artigos sobre cupira.

BLUMENAU EM CADERNOS - Tomo XLVffl - N.05/06 - Maio / Junho - 2007 33



3 - Contribuicao ao conhecimento dos cupins. III. As "ninfas
com brotos alares curtos" (Hagen), "nymphes de la deuxieme for-

me" (Lespes). Um sultao em sen harem.

Miffler, R M., 1873. Beitrage zur Kentniss der Termiten. III.

Die "Nymphen mit kurzen Fliigelscheiden" (Hagen), "nymphes de
la deuxieme forme" (Lespes). Ein Sultan in seinem Harem. Jenaiscbe
Zeitschrift fur Med. Naturwiss. 7: 451-463. [Re-publicado, p. 453-463 in

Moller, A., 1915. Fritz Miiller. Werke, Briefe und Leben. Text-Abteilung
1: Arbeiten aus den Jahren 1844-1879. Gustav Fischer, Jena, 800 p.]

A vida sexual dos cupins encerrava misterios e era motivo de fantasia

literaria promovida por varios autores. Neste artigo, tambem em apoio as

observacoes confiaveis de Henry Smeathman7 na Africa e apresentadas
quase um seculo antes, em 1781, Fritz Miiller discute evidencias de que a
copula nao ocorre durante a revoada, mas somente apos o casal formado
estar instalado na morada definitiva. Nao solucionou o assunto, mas ofere-

ceu excelente discussao. Curioso e que ele, a despeito de toda a sua experi-

encia de campo e capacidade de observacao, tambem acreditava que os
casais formados apos o enxameamento nao produziam novas colonias, mas
procuravamum ninho ja estabelecido, necessitado de um par de reprodutores

para prosseguir existindo.

Um tema formidavel foi esclarecido: em cada colonia, alem de
reprodutores primarios (rei e rainha) oriundos de revoada, definitivamente

existem reprodutores de substituicao, que jamais conheceram a luz do sol

numa revoada! Ainda ha dtividas se o rei pode ser secundario, mas a rainha,

essa definitivamente pode. Originam-se das formas entao denominadas
"ninfas com brotos alares curtos", atualmente designadas reprodutores se-

cundarios (ou de substituigao) de padrao ninfoide. Mais uma dificil ques-

tao, esclarecida pela genialidade, capacidade de observagao e de disseccao

de Fritz Miiller,
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4 - Contribuicao ao conhecimento dos cupins. IV. As larvas de

Calotermes rugosus Hag.

Miiller, F. M., 1875. Beitrage zur Kentniss der Termiten. IV. Die

Larven von Calotermes rugosus Hag. Jenaiscbe Zeitschrift fur Med.

Naturwiss. 9: 241-264, 4 pi. (X-XIII). [Re-publicado, p. 464-480 in Moller,

A, 1915. Fritz Miiller. Werke, Briefe und Leben. Text-Abteilung 1:

Arbeiten aus den Jahren 1844-1879. Gustav Fischer, Jena, 800 p. Pran-

chas XL-XLIII in Moller, A., 1915. ibickm. Atlas. Gustav FischerJena, 85

PL]

Fritz Miiller apresenta uma descricao minuciosa da morfologia exter-

na e interna (tubo digestivo, glandulas salivares, tubulos de Malpighi e apa-

relho respiratorio) das larvas mais jovens de dims especies de "Calotermes"

(as quais, 28 anos apos, foram incluidas no novo genero Kugdwms, descnto

pelo naturalista sueco Nils Holmgren). Assinala que o numero de articulos

antenais permite reconhecer o estadio larval e que a disposicfo das nervuras

nos cotos alares das duas especies e tipica e diferente dos demais

"Calotermes" (propria do future genero WugiUwns). Discute a ongem das

asas dos insetos e o significativo evolutivo das curiosas expansoes laterals

do protorax das larvas de 1° instar. As asas dosinsetos, ao contrario do que

entao se pensava, nao se originaram de branquias traqueais, mas sao expan-

soes laterais dos notos toracicos. As expansoes laterals do protorax,

homologas as do meso e metatorax (que vao resultar nas asas) nao foram

adquiridas pelas proprias larvas por selecao natural, mas herdadas deseus

ancestrais, que viviam sob outras condicoes externas e nos quais serviriam

a respira?ao em locais umidos. Portanto, uma adapta^ao a passagem da

vida aquatica ao meio terrestre, ocorrida ao longo da historia evolutiya dos

insetos. As asas, surgidas para a respiraeSo como cotos laterals no torax, ,

ao evoluir para o voo receberam o aparato traqueal, que supre as suas ne~

cessidades respiratorias.

Esclarecimentos do Principe dos Observadores, que estudou tao

minuciosamente as diminutas larvas de 1° instar dos cupins-de-madeira-

seca.
8

, r
Alem dessas quatro grandes publicagoes, Fritz Miiller pubhcou uma

nota preliminar em 1871 e, depois, mais quatro notas. Tres notas resulta-
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ram de cartas, cujo conteudo revelava fatos tab interessantes e inusitados

sobre os cupins, que inspiraram os correspondentes de Fritz Miiller a

encammha-las para publicacao.

5 - Observacoes sobre alguns cupins

Miiller, R, 1871. [Remarks on some white ants - presented by
Dr. H. Hagen]. Proc. Bosto?i Soc. Nat. Hist. 13: 205-206. |Tle-publica-

do, p. 404 in Moller, A., 1915. Fritz Miiller. Werke, Briefe und Leben.
Text-Abteilung 1: Arbeiten aus den Jahren 1844-1879. Gustav Fischer,

Jena, 800 p.]

Esta breve nota, apresentada por Hagen na reuniao de 26 de Janeiro

de 1870 da Boston Society of Natural History, precedeu o conjunto de quatro

grandes estudos, publicados em 1873. Em realidade, Hagen comunicou os

achados de Fritz Miiller, apresentados em carta, e acompanhados de alguns

especimes, que foram assim identificados: alados mal preservados para

permitir uma identificacao acurada, possivelmente 'Vermes striates ou talvez

Vermes similis\Procornitermes kspesii]; urn soldado de 'Vermes simifis[Procormtermes

iespesii] e um soldado de 'Vermes cingulatus [Neocapritermes opacus\ No texto

publicado apresenta-se uma descricao preliminar do ninho subterraneo de

Procornitermes Iespesii, e ao final Hagen esclarece: No description of white ants'

nests like this has ever been given before.

6 - Pesquisas recentes sobre cupins e abelhas raeliferas

Miiller, R, 1874. Recent researches on termites and honey-bees.

Nature 9: 308-309. [Re-publicado, p. 486-488 in Moller, A., 1915. Fritz

Miiller. Werke, Briefe und Leben. Text-Abteilung 1: Arbeiten aus den

Jahren 1844-1879. Gustav Fischer, Jena, 800 p.]

Carta do autor, apresentada por Darwin a Nature, dando a conhecer

alguns resultados mais abrangentes, de seus estudos de mais de uma duzia

de especies de cupins catarinenses. Entre outras informacoes, confirma-se

que em companhia da rainha sempre vive um rei (portanto, um casal), fato

ja observado por Smeathman ha mais deum seculo, porem ainda motivo de

duvida da maioria dos autores subseqiientes. O mais espetacular, entretan-

to, e a constatacao de que podem existir duas formas sexuadas, em algumas
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(se nao em todas) as especies: machos e femeas alados, que revoam e cru-

zam com os de diferentes colonias, e machos e femeas sem asas, que jamais

abandonam a colonia onde nasceram.

7 - Aditamentos ao nosso conhecimento dos cupins

Miiller, R, 1875. Addition to our knowledge of the termites.

Nature 12: 218.

Carta do autor, apresentada pela Sra. Ellen Frances Lubbock a Nature,

com um relato abreviado das constatacoes e discussoes de Fritz Miiller,

publicadas no artigo Beitrcige %ttr Kentuiss der 'Vermiten. I V, sobre as larvas de

"Calotermes" e sua importancia para a interpretacao do ancestral dos cu-

pins, enriquecido com alguns comentarios de Lubbock.

8 » A substancia organica amorfa dos ninhos dos cupins

Miiller, R, 1882/1983. Die gefiigelose Substanz der Termiten-

Nester. Kosmos 12: 49-50. [Re-publicado, p. 927 ///Moller, A., 1915. Fritz

Miiller, Werke, Briefe und Leben. Text-Abteilung 2: Arbeiten aus den

Jahren 1879-1899. Gustav Fischer, Jena, 710 p.]

Fritz Miiller esclarece uma duvida sobre a composicao organica dos

ninhos de cupins, inexplicavel em um relato de caso apresentado em reu-

niao da Sociedade Fisiologica de Berlim, em 1882. Esclarece que, no mate-

rial fecal utilizado na construcao interna do ninho, a composicao quimica e

similar a da madeira, com perda da estrutura organica microscopica, e a

densidade do material transfermado, homogeneo e sem ar, e maior do que

a da madeira.

9 - As ninfas dos cupins

Miiller, R, 1887. Die nymphen der Termiten. Entomologische

Nachrichten 13(12): 177-178. [Re-publicado, p. 1110-1111 in Moller, A.,

1915. Fritz Miiller. Werke, Briefe und Leben. Text-Abteilung 2:

Arbeiten aus den Jahren 1879-1899. Gustav Fischer, Jena, 710 p.]

No fasciculo 1 do mesmo periodico, Hermann von Ihering, entao

residente no estado do Rio Grande do Sul, opinou de modo diverso sobre
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as ninfas com brotos alares curtos" (reprodutores secundarios ou de subs-

tituicao, de padrao ninfoide), tema elucidado por Fritz Muller em artigo de
1873 (veja item 3). Fritz Muller comenta a interpretaeao erronea de Ihering,

que confundiu os reprodutores secundarios ninfoides, assinalados em vari-

as especies de cupins, com as ninfas em inicio de desenvolvimento, presen-

ces em grande quantidade sazonalmente nos ninhos de todos os cupins.

Estas sao apenas imaturos da linhagem da casta do alado, cujos brotos

alares se alongam com as mudas, gradualmente ate a ultima muda, em que
finalmente emergem os alados machos e femeas. Portanto, a hipotese de
Ihering, de que tais ninfas surgiriam sazonalmente por partenogenese, ilus-

trando uma alternancia de reprodutores dentro da especies (dimorfismo

nos reprodutores, ou heterogonia, com alternancia de reproducao sexuada

e assexuada), era apenas urn equivoco.

ATUALIZACAO NOMENCLATURAL

E oportuno apresentar uma atualizacao da nomenclatura taxonomica
dos cupins estudados por Fritz Miiller. Assim, o leitor da obra original po-

dera transportar a informacao para a atualidade. Para essa atualizacao, vale-

mo-nos da traducao crkeriosa dos artigos originais para o portugues, realizada

por Dr. Cezar Zillig, que nos permitiu uma analise acurada da informacao

biologica e morfologica, associando-a aos nomes atualmente validos.

Nome utilizado por Fritz Miiller nome atual

(grafia original e nome popular)

Anoplotermesparificus Anoplotermes pacificus

Calotermes Caneilae Glyptotermes canellae

Calotermes Hageni Eucryptotermes wheeled

(Holztermite)

Calotermes nodulosus 'Rugitermes nodulosus

Calotermes rugosus Rj-igitermes ntgosus

(Holztermite - Cangerana)

Calotermes Smeathmani nomem nudum
Calotermes verrucosus Glyptotermes verrucosus

(Holztermite - Canella preta)

Eutermes Nasutitermes e Cortaritermesfulvkeps
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Artigos

Eutermes inquilinus nomem nudum

"Vermis dngulaUts Neocapritermes opacus

(Palmiten Termite)

Vermes devastans Nasutitermes

(Baumtermite)

Vermes dints Syntermes dims

Vermes nigricans [lato sensu, nao identificado] [mencionando Hagen]

Vermes Rippertii provavelmente Nasutitermes (varias especies)

Vermes saliens Neocapritermes opacus

Vermes similis Procormtermes lespesii

(Erdtermite)

CONCLUSAO - O PIONEIRISMO DE FRITZ MULLER

Fritz Miiller foi pioneiro em inumeras descobertas sobre a historia

natural dos cupins, ou consolidou conhecimentos, que agora sao de domi-

nio publico. Seus estudos foram todos realizados com a lamia da regiao

onde excursionava, no leste do estado de Santa Catarina. Essa regiao esta

representada na figura obtida da obra de Moller9
. Curiosamente, nessa figu-

ra Moller compos a cabe^a de urn soldado nasuto e um esbo90 de parte do

corpo, em perfil. Quern sabe, temos ali uma evidencia da forte influencla

termitica na vida de Fritz Miiller ...

Convem ressaltar alguns aspectos do trabalho termitologico desse

grande naturalista, que passam despercebidos no meio academico. Fritz

Miiller foi o primeiro:

- a estudar amplamente os cupins da Mata Atlantica, um bioma hoje

ameacado de extin^o;

- a estudar amplamente os cupins da vegetacao de restinga (jundu,

nhundu), embora nao distinguisse as diversas categorias de "matas" em

que realizava suas coletas;

- a realizar um amplo levantamento da fauna termitica regional, num

trabalho superado apenas um seculo depois por A G. AnthonyMathews10
,

em 1977. Em realidade, os estudos desses dois naturalistas, ainda sem ne-

nhum outro que se lhes equivalha na profundidade com que abordaram a

composigao e a biologia da fauna termitica regional, permitem avaliar as
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Artigos

mudan^as historicas na composite* faunistica, motivadas por desmatamento,
cultivo, urbanizasao ou introdmjao de especies.

- a notar a enorme abundancia de cupins nos troncos mortos e no
solo das matas, tema na atualidade ainda pouco estudado em nosso pais,

corn excecao de alguns estudos recentes na regiao amazonica (curiosamen-
te, tambem realizados por alemaes);

- a valorar aspectos biologicos basicos dos cupins, minuciosa e exaus-
tivarnente observados, extrernamente importantes para o conhecimento do
inseto e que hoje sao desprezados na maioria dos estudos academicos, nos
quais se prioriza mais o metodo dito cientifico (imposi^ao de metodologia
rigida de coleta e de analise de resultados, que muita vez redunda em false-

amento da realidade, com analises e mais analises estatisticas, instrument
que deixa de ser ferramenta de estudo e passa a dirigir a pesquisa), do que o
conhecimento e observacao acurada do fenomeno.

Era o que desejava comentar, em memoria do primeiro termitologo

de nosso pais.
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Fritz Mailers Wohnort
und Exkursionsgebiet
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Omttv Fluohor in 3vojt.

Figura 5: Mapa de regiao de Santa Catarina, onde Fritz

Muller realizou suas excursoes cientificas. A figura ;

curiosamente, reproduz a cnbeca de urn soldado

nsisuto e urn esboco de parte do corpo, em perfil.

Figura 5a: Soldado nasuto de

Cortaritermesfulviceps, cabeca e parte

do torax em vista lateral. Veja a

semelhan9a com o tragado

apresentado na Figura 5. Esse

cupim habita o estado de Santa

Catarina e seguramente e um dos

"Eutermes"mencionados por Frits;

Muller.
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